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RESUMO 
 

Estudos empregando SIG utilizam cada vez mais ferramentas de modelagem, como 
as disponíveis na tecnologia ESRI. Empregando-se o Model Builder/ArcGis propõe-
se mapear áreas com Floresta Ombrófila Densa Montana (FODM) sobre Latossolo 
amarelo (La) e Podzólico vermelho-amarelo (Pva), localizadas a 10 km das rodovias 
e drenagens, fora de unidades de conservação (UCs) e terras indígenas (TIs), no 
Estado do Pará. Este apresenta a segunda maior extensão territorial brasileira, 
significativa área de Floresta Tropical Pluvial, predomínio de Latossolos e Podzólicos 
e extensa rede hidrográfica. A seleção de FODM foi feita a partir de bases 
cartográficas do IBGE no software ArcGis 9.2 e sua ArcToolbox. O Model Builder foi 
empregado para semi-automatizar as ferramentas de análise, estatística espacial e 
de projeções e transformações. Compararam-se resultados da área oficial de cada 
município versus áreas ocupadas por FODM; áreas ocupadas versus obtidas no 
estudo. O modelo contemplou sequência de ações, desde a inserção das bases até 
a projeção Albers para cálculo de área (km2) dos seis polígonos circunscritos em 
quatro municípios. Os solos destes somam 147.373,70 km2 (15,58% da área oficial 
do Pará). O total de FODM obtido somou 1.504,98 km2, compreendendo Almeirim 
(7,15 km2), Oriximiná (224,55 km2), Canaã dos Carajás (280,07 km2) e Parauapebas 
(993,21 km2). Canaã dos Carajás apresentou a menor área oficial e a segunda maior 
ocupada por FODM (25,37%), sendo que nos solos analisados foram 35,08%. 
Parauapebas com três polígonos resultantes teve 25,52% entre área oficial e 
ocupada por FODM, e 55,54% na correlação áreas ocupadas versus obtidas. 
Almeirim foi o município com menor área ocupada de FODM com 279,83 km2 
(0,38%) em uma área oficial significativa de 72.960,27 km2, quando associada aos 
solos verificou-se 2,56% estão ocupadas por FODM. Dos quatro municípios, 
Oriximiná deteve maior área oficial (107.602,99 km2), com um reduzido percentual 
de ocupação por FODM (0,27%), porém a correlação áreas ocupadas versus obtidas 
chegou-se ao maior valor (78,50%). Esperava-se que Canaã dos Carajás e 
Parauapebas apresentasse áreas obtidas com menores valores absolutos por 
possuírem as menores extensões territoriais, porém as áreas obtidas os colocaram 
com os maiores valores absolutos. O Pva predominou em relação ao La em 
Almeirim (8:1) e Oriximiná (10:1), dados reforçados com menores valores absolutos 
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obtidos nas áreas de FODM. A totalidade dos solos dos municípios (147.373,70 km2) 
correlacionada às áreas obtidas (1.504,98 km2) mostra 1,02% da FODM nos solos. A 
redução em Oriximiná foi devida o buffer no rio Aracoo que nasce na área de FODM, 
em Canaã do Carajás e Parauapebas dos rios Parauapebas e Itacaiúnas, sendo que 
Parauapebas também teve influência da rodovia PA-275; em Almeirim, o buffer do 
rio Jarí e à sobreposição com a TI Tumucumaque, ocasionaram a redução. O 
emprego do Model Builder e das ferramentas do ArcGis 9.2 propiciaram agilidade, 
eficiência e semi-automatização dos processos de seleção das áreas, além de 
redução do tempo do analista, deixando-o livre para outras tarefas, fosse enquanto o 
modelo “rodava” ou no tempo que gastaria se realizasse cada etapa individualmente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Floresta Ombrófila, Latossolo, Podzólico, SIG, ArcGis 9.2, 
Model Builder. 
 
 

USE OF MODELING TOOL (MODEL BUILDER) FOR SELECTION OF AREAS 
FLOREST OMBROPHYLOUS DENSE MONTANA ON THE LATOSOIL YELLOW 

AND PODZÓLICO RED-YELOW IN THE PARA STATE  
 

ABSTRACT 
 

Studies employing GIS uses more and more tools of modeled, like the available on 
ESRI tecnology. Employing the Modeled Builder ArcGis we proposed mapear areas 
with Forest Ombrophylous Dense Montana (FODM) on the soil of Latosoil yellow (Ly) 
and Podzólico red-yellow (Pry), located the 10 km from the highways and drainages, 
without units of conservation (UCs) and earth natives (TIs), into the Pará state. This 
present the major second brazilian extension territorial significant area from Tropical 
Pluvial Forest, predominance on latosoil and podzólico and extensive network of 
hydrographic. The selection of the FODM was do from the base cartographic of the 
IBGE into the software ArcGis 9.2 and your ArcToolbox. The Modeled Builder was 
employed about to semi-automate the tools of analysis, spatial statistic and of 
projections and transformations. We compare the resultes from official area of each 
county versus areas busy for FODM busy areas versus obtained into the study. The 
model included the sequence of the actions, since the insertion from the bases until 
the Albers projection for the calculation for area in (km2) from the six polygons 
circumscribed into four counties. The soils of this add up 147.373,70 km2 (15.58% of 
the area's official of the Pará). The total FODM obtained add 1.504,98 km2, including 
Almeirim (7.15 km2), Oriximiná (224.55 km2), Canaan of Carajas (280.07 km2) and 
Parauapebas (993.21 km2). Canaan of Carajas was less official area and the second 
largest area occupied by FODM (25.37%), where in the soil were analyzed 35.08%. 
Parauapebas with three polygons result was 25.52% between official and area 
occupied by FODM, and 55.54% in areas occupied correlation versus obtained. 
Almeirim was the council less busy area of FODM with 279.83 km2 (0.38%) in an 
significant of official area 72.960,27 km2, when associated with the soil there has 
been 2.56% are occupied by FODM. Of the four counties, Oriximiná arrested the 
largest official area (107.602,99 km2), with a small percentage of occupation by 
FODM (0.27%), but the correlation areas occupied versus obtained come to the 
higher value (78.50%). We as wait that Canaan of Carajas and Parauapebas 
presented areas obtained with absolute less values for owned the less extensions 
territorial but the zones obtained the they put with the major values absolute. The Pry 
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predominant in relation to the Ly at Almeirim (8:1) and Oriximiná (10:1) data 
reinforced with minors absolute values obtained on the areas of FODM. The totality 
from the soils from the counties (147.373,70 km2) correlate of areas obtained 
(1.504,98 km2), shows 1,02% from FODM on the soils. The reduction in Oriximiná 
was should the buffer into the river Aracoo that was born on area of FODM in the 
Canaan of Carajas the Face and Parauapebas from the rivers Parauapebas and 
Itacaiúnas, where Parauapebas which also had influence of highway PA-275, in 
Almeirim, the buffer of the Jarí river and overlap with the TI Tumucumaque, 
occasioned the decline. The use of Model Builder and tools of ArcGis 9.2 enabled 
agility, efficiency and semi-automation of procedures for the selection of areas, 
besides reducing the duration of analysts, leaving him free for other tasks, while the 
model was "run" or spend time in that place where each step individually.  
 
KEY-WORDS: Ombrophylous Forest, Latosoil, Podzólico, GIS, ArcGis 9.2, Model 
Builder. 
 

INTRODUÇÃO 
 

São relevantes os estudos com diversas variáveis a respeito dos espaços 
territoriais que abrangem interesses para a melhoria de todas as interrelações 
homem-natureza. As diferentes regiões são distinguíveis entre si por localização, 
clima, solos, vegetação, hidrografia, relevo, população, costumes e culturas. A 
utilização de ferramentas para caracterização das áreas regionais tem beneficiado 
explicações pertinentes quanto aos padrões das frentes de desmatamento na 
Amazônia, seleção de áreas com vocação agrícola para a expansão da agricultura 
ou da pecuária e ao aquecimento global. 

As técnicas de geoprocessamento, como o tratamento e manipulação de 
dados geográficos, através de detecção remota, Sistemas de Posicionamento Global 
(GPS) e Cartografia automática e o Sistema de Informação Geográfica (SIG ou 
Geographic Information System - GIS), permitem incorporar ao sistema 
computacional a captura, armazenamento, funções de consultas, análise espacial, 
visualização e plotagem e Bancos de Dados Geográficos (PINA et al. 2000; 
MOREIRA, 2003). 

A idéia de criar procedimentos computacionais para análise de dados 
coletados por sistemas sensores surgiu basicamente por duas razões. A primeira 
para efetivar com maior rapidez as tarefas manuais durante a interpretação visual 
(delimitação de áreas, confecção de mapas, cálculo de área etc.). A segunda 
possibilitaria ao analista introduzir outros tipos de informações e cruzá-las com os 
padrões espectrais contidos nas imagens, de tal modo que esses padrões se tornem 
mais facilmente identificáveis (MOREIRA, 2003). 

Segundo RAMALHO & CALIJURI (1994), o primeiro SIG teve origem no 
Canadá, na década de 1960, e refletia uma necessidade que as agências 
governamentais voltadas para o meio ambiente daquele país, tinham já àquela 
época. Teve a finalidade de mapear as reservas naturais, bem como efetuar 
múltiplas análises a respeito do meio ambiente como um todo, sendo necessário o 
processamento de uma enorme quantidade de dados criados pelo Inventário de 
Terras Canadenses. 

Para MOREIRA (2003) qualquer SIG apresenta duas características 
principais. Permite inserir e integrar, numa única base de dados (banco de dados), 
informações espaciais provenientes de diversas fontes, como cartografia, imagens 
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de satélites, dados censitários, de cadastro rural urbano, de redes e de Modelo 
Numérico de Terreno e, oferece mecanismo para combinar várias informações 
através de algoritmos de manipulação e análise, bem como de consulta, 
recuperação, visualização e plotagem do conteúdo dessa base de dados 
georreferenciados. 

O SIG é uma das geotecnologias mais amplamente usada para o 
entendimento do espaço geográfico, a sua aplicação com sucesso na agricultura, 
saúde pública, meio ambiente, planejamento urbano, marketing e segurança pública 
têm beneficiado importantes decisões para o bem estar da população humana. 

A aplicação do SIG na agricultura está relacionada ao plantio de extensas 
áreas de monocultura, onde os problemas com a distribuição inadequada de 
calcário, semente, adubo, herbicida e inseticida no terreno tem acarretado zonas de 
baixa produção de grãos e cereais dentro da área cultivada. Este fato preocupante 
levou ao surgimento da Agricultura de Precisão e o agricultor poderá aplicar apenas 
a quantidade necessária para cada diferente zona do terreno, após análises de 
dados corretamente elaboradas. A vantagem é que o produtor deixa de fazer 
cálculos baseados em uma média, mais sim determina a quantidade exata para a 
área, detecção mais rápida e eficaz de doenças e os pequenos problemas podem 
ser corrigidos mais facilmente, que sem dúvida diminui os custos 
(GEOPROCESSAMENTO, 2000). 

Os projetos existentes que aplicam o geoprocessamento na preservação do 
meio ambiente normalmente consideram os dados relativos aos solos, clima, 
hidrografia, declividade, uso e ocupação do solo, vegetação, entre outros. Com o 
programa de desenvolvimento agroecológico da Amazônia é possível à preservação 
da floresta tropical através do desenvolvimento do povo da região, para o correto 
uso da terra. O Sensoriamento Remoto e SIG são ferramentas que oferecem juntas 
um controle espacial amplo e instantâneo do uso da terra integrando as 
necessidades humanas compartilhadas com o desenvolvimento do ecossistema da 
região Amazônica. Os princípios deste programa incorporam os mecanismos 
naturais da expansão da agricultura e padrões de desflorestamento ocorrendo na 
Amazônia e por meio de análises espaciais (disponíveis nos softwares de 
geoprocessamento), é possível identificar e visualizar as relações existentes entre 
os diferentes níveis de informações do Bioma Amazônia (SILVA, 2003). 

Segundo SILVA (2003) a projeção e monitoramento são realizados através do 
uso de imagens de satélites e técnicas de SIG e diversas informações geográficas 
registram as características da paisagem da Amazônia. As camadas mais 
importantes de informações sugeridas são os Perfis da População com informação 
sobre a distribuição da população urbana e rural; a Hidrografia com informações 
sobre os principais corpos de água da paisagem; a Rede de Transporte Rodoviário, 
Hidroviário e Aéreo; Aptidão Agrícola dos Solos com mapeamentos das áreas 
destinadas à agricultura intensiva; Áreas do Desenvolvimento Agro-Ecológico com 
modelagem das áreas designadas para uso da terra; Monitoramento dos Lotes 
Agrícolas com descrição, localização e limite dos lotes agrícolas com os respectivos 
usos da terra e identificação da taxa de preservação florestal a ser mantida pelo 
proprietário; Monitoramento Periódico para avaliações nas mudanças do uso da 
terra e a averiguação da eficiência do programa; Área de Manejo Florestal com 
informação que ajuda no controle das áreas reservadas para silvicultura e; Área de 
Agricultura Intensiva que permite o controle das áreas destinadas ao 
desenvolvimento dessa atividade com possibilidade de avaliação da auto-
sustentabilidade regional. 
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A aplicação da interface SIG em Organizações Estaduais de Meio Ambiente 
responsáveis pelo licenciamento florestal da propriedade rural tem aumentado no 
Brasil nos últimos anos. Um exemplo disso é a criação segundo LAVAGNOLI (2008) 
do aplicativo LFPR_Editor/Auditor pelo Instituto Natureza do Estado do Tocantins 
(NATURATINS). O autor comenta que as funcionalidades básicas projetadas para o 
uso do aplicativo, visam assegurar a coerência e integridade dos dados associados 
ao Licenciamento Florestal de Propriedades Rurais. Segundo o autor essas 
funcionalidades foram implementadas mediante a definição de um conjunto de 
regras topológicas em ArcGIS/ESRI, o software empregado pela NATURATINS. A 
partir de parâmetros estabelecidos ou de insumos cartográficos. O aplicativo foi 
desenvolvido com ferramentas especializadas, que dotou o instituto de recursos 
técnicos para delimitar e qualificar cartograficamente as Áreas de Preservação 
Permanente (APP´s). Dessa forma, desenvolveu-se uma série de ferramentas para 
“carregamento” de informações de mensuração no aplicativo, bem como de análises 
espaciais, baseadas em tecnologia ESRI e disponibilizadas na interface do ArcGIS 
ArcToolBox, através da funcionalidade Model Builder. 

KIRBY (2007) usou uma plataforma SIG por meio da rotina Model Builder do 
ArcMap/ESRI para identificar áreas com potencial para a criação de áreas 
protegidas (unidades de conservação) em Madre de Dios, Peru. O autor usou como 
critério à riqueza de espécies endêmicas e ameaçadas. O modelo em SIG foi 
construído para analisar os usos da terra levando-se em conta as ameaças à 
biodiversidade. Estas ameaças incluíram as cidades, uma rodovia inter-oceânica, as 
estradas, os rios, as concessões de mineração, as concessões de extração de 
petróleo, as concessões de exploração florestal e o desmatamento existente. 

POLITANO & BENTZ (2007) por meio do Projeto FITOSAT I/PETROBRÁS 
realizaram a aquisição simultânea de dados in situ e de sensores remotos orbitais 
(RADARSAT-1, Terra/ASTER, CBERS, ENVISAT, MODIS, NOAA/AVHRR e 
QuickSCAT) e aerotransportados (OrbiSAR-1 e R99/SIPAM) na região da Bacia de 
Campos localizada na margem continental sudeste brasileira. O grande número de 
informações coletadas em campo motivou o desenvolvimento de um SIG para 
armazenamento e análise integrada dos dados. A estrutura de software foi o ArcGis 
9.1/ESRI, utilizando um banco de dados relacional como recurso de armazenamento 
– Personal Geodatabase (mdb). Durante a análise integrada dos dados, operações 
repetitivas foram otimizadas empregando-se uma ferramenta de modelagem (Model 
Builder – ArcGIS), com isso o processo de análise passou a ser semi-automatizado. 

Fora da área ambiental ou de licenciamento de propriedades rurais, o uso de 
ferramenta de modelagem já começa a ser empregada na arqueologia, é o caso do 
trabalho de OSÓRIO & SALGADO (2007). Os autores para efetuar o registro e 
inventário de achados e sítios arqueológicos, fizeram uso do Personal Geodatabase 
– Microsoft que foi lido e editado diretamente no ArcGis. Paralelo ao Personal 
Geodatabase foram usados arquivos do tipo shapefile. Devido à complexidade das 
análises necessárias, como foi o caso de esboçar os territórios de marcha de povos 
da Idade do Ferro com uso de meios tradicionais: régua, carta planialtimétrica militar, 
papel vegetal e lápis, apresentavam problemas, entre eles, destaca-se a morosidade 
em se obter o resultado final. Para contornar isso os autores adaptaram essa 
metodologia manual recorrendo ao Model Builder do software ArcGIS 9. Com o 
recurso a esta modelação os autores obtiveram ganho na velocidade de cálculos 
das áreas de influências dos achados e sítios arqueológicos, em oposição ao cálculo 
manual. 
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A região Amazônica pode ser geograficamente definida pelas bacias 
hidrográficas dos rios que desembocam no rio Amazonas e na sua foz, na costa 
leste do Brasil. Compreende uma área de aproximadamente sete milhões de km2, 
que inclui todos os estados brasileiros da região Norte e grande parte dos países 
vizinhos entre as Guianas e a Bolívia, e no Brasil, há uma delimitação política 
denominada Amazônia Legal (RIBEIRO et al., 1999). Para o Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) a Amazônia Legal 
compreende os Estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e 
Mato Grosso e as regiões situadas ao norte do paralelo 13º S, dos Estados de 
Tocantins e Goiás, e a oeste do meridiano de 44º W, o Maranhão (IBAMA, 2001). 

Na Amazônia Legal ocorre a Floresta Tropical Úmida, compreendendo uma 
faixa entre 30º de latitudes Norte e Sul em todos os continentes, caracterizada por 
intensas quantidades de chuva de mais ou menos 1.500 mm por ano, com estação 
seca menor que seis meses e a maior extensão dessas florestas ocorre na bacia do 
rio Amazonas (RIBEIRO et al., 1999). 

No sistema primário de classificação da vegetação brasileira proposta pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) consta nove regiões 
fitoecológicas. Uma delas é a Floresta Ombrófila Densa (Floresta Pluvial Tropical). 
Esse tipo de vegetação foi dividido em cinco formações ordenadas segundo 
hierarquia topográfica, que refletem fisionomias diferentes, de acordo com as 
variações ecotípicas resultantes de ambientes distintos. A Floresta Ombrófila Densa 
Montana (FODM) é um subtipo e compreende o alto dos planaltos e das serras 
situados entre 600 e 2.000 m de altitude na Amazônia, vindo a apresentar uma 
estrutura de dossel uniforme com mais ou menos 20 metros (IBGE, 1992). O autor 
propõe ainda à classificação para outros três tipos de áreas, como as Formações 
Pioneiras, as de Tensão Ecológica (Vegetação de Transição) e dos Refúgios 
Vegetacionais (Comunidades Relíquias). 

As inúmeras formas de conhecer uma determinada região e suas 
características peculiares associada com a utilização de ferramentas do SIG, 
impossíveis de percorrer in loco, possibilitam aplicações para resolver os problemas 
locais mais importantes no período de tempo que julgar adequado, levando em 
conta os recursos humanos, ambientais e financeiros disponíveis. Cada região pode 
e deve desenvolver ilimitadamente, respeitando o seu próprio limite, sem danificar as 
interrelações homem-natureza. Assim sendo, os dados referentes ao Estado do 
Pará e a manipulação com o auxílio do SIG, conduzirão com maior precisão ao 
mapeamento das áreas que contém vegetação do tipo FODM em solo do tipo 
Latossolo amarelo (La) e Podzólico vermelho-amarelo (Pva), que estejam 
localizadas a 10 km de rodovias ou a 10 km da rede de drenagem, que estejam fora 
de unidades de conservação (UCs) ou de terras indígenas (TIs), nessa área do 
Brasil. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
Área de Estudo 

O Estado do Pará foi escolhido para desenvolver este trabalho por possuir 
grandes extensões territoriais e diversidade de ambientes. Tendo como capital a 
cidade de Belém, está situado na região Norte do país, entre os paralelos 2oN e 5oS 
e entre os meridianos 56oWGr e 48oWGr, cortado pela linha do equador em seu 
extremo norte. É considerado o estado com a segunda maior área territorial, 
apresentado uma extensão oficial de 1.247.689,515 km2, com 143 municípios, o que 
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representa 14,65% do território brasileiro e 45,27% da região Norte. Seus limites 
compreendem o Suriname e o Amapá a norte, o oceano Atlântico a nordeste, o 
Maranhão a leste, Tocantins a sudeste, Mato Grosso a sul, Amazonas a oeste e 
Roraima e a Guiana a noroeste (IBGE, 2008-a; SESPA, 2008). 

 
Vegetação 

Segundo o IBGE (2004) no estado do Pará a cobertura vegetal natural é 
composta em sua maioria por Floresta Ombrófila Densa - FOD (Floresta Pluvial 
Tropical) subtipo Submontana, Floresta Ombrófila Aberta (Faciações de Floresta 
Ombrófila Densa) subtipo Submontana e Floresta Ombrófila Densa subtipo Terras 
Baixas. Segundo o mesmo autor a cobertura vegetal antrópica no estado em sua 
maioria é composta por Vegetação Secundária e Atividades Agrárias. 

 
Solos 

 Formados por terrenos cristalinos e sedimentares que lhes deram origem, os 
solos paraenses apresentam-se com certa diversidade, sendo caracterizados 
especialmente, pela intensa lixiviação de águas pluviais. Os solos de várzea, 
localizados nas margens dos rios, são adubados e drenados naturalmente pelas 
enchentes periódicas. São ricos em húmus devido aos aluviões depositados nas 
margens. São originários, portanto, de terrenos sedimentares, hidromórfos e 
geralmente argilo-arenosos. Enquanto que os solos de terra firme há predominância 
dos latossolos, amarelos ou vermelhos. Existem algumas manchas de terra roxa 
esparsas, localizadas ao Sul do Estado, sendo encontrada nas proximidades dos 
municípios de Alenquer e São Félix do Xingu que apresentam condições favoráveis 
ao desenvolvimento da agricultura, por possuírem boa profundidade e fertilidade 
natural (VIEIRA & SANTOS, 1987). 

O grupo dos La tem sua origem relacionada a sedimentos areno-argiloso dos 
períodos quaternário e terciário, sendo encontrado na faixa paralela aos rios Guamá, 
Tocantins e Amazonas. O Pva tem baixa fertilidade natural, ocorrendo em relevos 
planos e nos terrenos com ondulações (VIEIRA E SANTOS, 1987). Os dados 
referentes a abrangência dos solos contidos neste trabalho, foram obtidos da base 
cartográfica de solos do IBGE disponível em formato shapefile (*.shp), totalizando 
uma área de 945.725,11 km2 composta de La com 268.468,24 km2 e de Pva 
677.256,87 km2. 

Hidrografia 
Os principais rios do território paraense são o Amazonas, Tapajós, Xingu, 

Jarí, Tocantins e Pará. A bacia hidrográfica do estado do Pará abrange uma área de 
1.253.164,5 km2, sendo três bacias importantes, a Amazônica (1.049.903,5 km2), a 
do Tocantins-Araguaia e a do Nordeste, que ocupa toda sua superfície total. É 
formada por mais de 20 mil quilômetros de rios extensos e perenes como o 
Amazonas, que corta o estado no sentido oeste/leste e deságua num grande delta 
estuário com inúmeras ilhas, entre elas a ilha do Marajó, ou os rios Tocantins e 
Guamá que formam bacias independentes (BRASILREPÚBLICA, 2009). 

O principal rio de Oriximiná é o rio Trombetas que nasce no Planalto das 
Guianas e deságua na margem esquerda do rio Amazonas a jusante da sede do 
município de Óbidos, Pará. Em Almeirim o rio Parú também nasce no Planalto das 
Guianas e deságua na margem esquerda do rio Amazonas a jusante da sede do 
município de Almeirim, Pará. Nos municípios de Parauapebas e Canaã dos Carajás 
o rio Itacaiúnas é o principal rio. Esses dois municípios também são banhados pelo 
rio Parauapebas, afluente da margem direita do rio Itacaiúnas. O primeiro deságua 
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na margem esquerda do rio Tocantins a jusante da sede do município de Marabá, 
Pará. 

 
Metodologia 

A seleção das áreas partiu das bases cartográficas do IBGE (municípios, 
hidrografia, rodovias, solos e vegetação), do Instituto Chico Mendes de Conservação 
e Biodiversidade - ICMBio (UCs) e Fundação Nacional do Índio - FUNAI (TIs), 
disponíveis em formato shapefile no sistema de coordenadas geográficas e Datum 
SAD69. 

A seleção das áreas com FODM levou em conta os seguintes critérios: tipo de 
solo La ou Pva, distância das rodovias estaduais ou federais, pavimentadas ou não; 
distância da rede de drenagem fosse à jurisdição estadual ou federal; não incidentes 
em UCs ou em TIs. O buffer empregado em volta das rodovias e da rede de 
drenagem foi de 10 km. 

Todo o trabalho de seleção das áreas objeto deste estudo foi realizado com o 
software ArcGis 9.2/ESRI (ARCMAP™, 2006) e sua caixa de ferramentas 
(ArcToolbox). Dentro do ArcToolbox foi criado um modelo empregando a rotina 
Model Builder. No modelo foram inseridas as ferramentas abaixo, de forma a semi-
automatizar a seleção das áreas deste estudo. 

1. Ferramentas de Análise (Analysis Tools) 
A. Extrair (Extract) 

I. Cortar (Clip) 
II. Escolher (Select) 

B. Camada (Overlay) 
I. Apagar (Erase); 
II. Interseccionar/Cruzar (Intersect) 

III. União (Union) 
C. Proximidade (Proximity) 

I. Área de influência (Buffer) 
2. Ferramentas de Estatística Espacial (Spatial Statistics Tools) 

A. Utilidades (Utilities) 
I. Calcular Áreas (Calculate Areas) 

3. Projeções e Transformações (Projections and Transformations) 
A. Feição/Característica (Feature) 

I. Sistemas de Coordenada Projetada (Projected Coordinate 
Systens) 

� Continental (Continental) 
� América do Sul (South America) 

� Projeção Cônica de Albers com Igualdade 
de Área/ Cônica de Albers com Área Igual 
(South America Equal Area Conic.prj) 

 
Outra metodologia aplicada foi comparar os resultados absolutos das áreas 

obtidas no modelo construído no ArcGis para serem expressos em percentuais. Os 
valores foram correlacionados da seguinte maneira: Área Oficial do município em 
km2 (IBGE, 2008-b) versus Áreas Ocupadas em km2; Áreas Ocupadas em km2 

versus Áreas Obtidas em km2 segundo os critérios deste estudo. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
O modelo desenvolvido por meio do Model Builder/ArcMap contempla a 

sequência de ações das ferramentas empregadas desde o dado inicial (municípios, 
solos, vegetação, hidrografia, rodovias, UCs e TIs) até o momento em que as áreas 
de interesse neste no Estado do Pará foram projetadas, empregando-se uma 
projeção que não deformasse os polígonos selecionados para assim serem 
efetuados os cálculos de área. O cálculo das áreas selecionadas foi realizado fora 
do modelo por esta ferramenta ter apresentado problemas dentro do Model Builder. 

Corroborando com OSÓRIO & SALGADO (2007), foi possível constatar que a 
velocidade de cálculo e seleção das áreas, em posição à seleção de áreas sem o 
emprego da modelagem, aumentaria drasticamente o processamento das 
informações, enquanto que computacionalmente, com as informações sendo 
dispostas num modelo, demora alguns minutos, dependendo obviamente da 
velocidade de processamento do computador e da quantidade de dados a serem 
analisadas. 

O uso da ferramenta de modelagem (Model Builder) propiciou um processo 
semi-automatizado, acelerando a etapa de seleção das áreas de FODM a 
semelhança de dados obtidos nos trabalhos de POLITANO & BENTZ (2007). 

Tendo como base os critérios estabelecidos neste estudo às áreas resultantes 
estão distribuídas em seis polígonos e circunscritas em quatro municípios. A 
localização das áreas selecionadas está exposta na figura 1 e tabela 1. 
 A extensão de 945.725,11 km2 (75,80 % do território paraense) representa a 
área ocupada pelos solos avaliados neste estudo no estado do Pará (Figura 1). Nos 
municípios deste estudo os solos em questão representam um total de área 
147.373,70 km2. Em Almeirim o solo tipo La representa 5.041,11 km2 e em Oriximiná 
8.373,22 km2. O solo tipo Pva em Almeirim representa 43.662,11 km2, em Oriximiná 
81.892,75 km2, em Canaã dos Carajás 3.145,98 km2, em Parauapebas 5.258,52 
km2. Isso mostra que apenas 15,58% (11,81 % da área do estado) de área de La e 
Pva foram os valores relacionados para demonstrar a presença da FODM avaliada 
dentro dos limites propostos. 
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Figura 1. Localização das áreas de Floresta Ombrófila Densa 

Montana sobre solos do tipo Latossolo amarelo e 
Podzólico vermelho-amarelo obtidas no Estado do Pará 
utilizando o Model Builder. 

 
A área total de FODM sobre solos do tipo La e Pva no Estado do Pará, 

somam 1.504,98 km2 ou 0,25% da área do Estado do Pará (Tabela 1). Estas áreas 
compreendem os municípios de Almeirim e Oriximiná localizadas ao norte e, 
Canaã dos Carajás e Parauapebas ao sul do estado. 

Os dados obtidos mostram que o município de Parauapebas apresentou uma 
maior área da floresta em questão sobre os solos do tipo La e Pva com 993,21 km2. 
Observou-se uma menor área com 7,15 km2 no município de Almeirim, e nos demais 
municípios, Canaã dos Carajás e Oriximiná, equiparam-se entre os cruzamentos dos 
dados propostos (Figura 1 e Tabela 1).  
TABELA 1. Municípios do Estado do Pará onde foram localizada Floresta Ombrófila 

Densa Montana sobre solos do tipo Latossolo amarelo e Podzólico 
vermelho-amarelo.  

Município Quantidade de polígonos Sub-total (km2) 
Total 6 1.504,98 
Almeirim 1 7,15 
Oriximiná 1 224,55 
Canaã dos Carajás 1 280,07 
Parauapebas 3 993,21 
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Comparando a análise das áreas oficiais do IBGE (2008-b) dos municípios 
com as áreas ocupadas de FODM (Tabela 2), observa-se que Canaã dos Carajás 
apresenta a menor área oficial e a segunda em extensão deste tipo florestal (25,37% 
do valor de FODM no Pará), sendo que para os solos analisados apresenta 35,08%, 
o que equivale a 280,07 km2. 

O município de Parauapebas com três polígonos resultantes apresenta entre 
a área oficial e as áreas ocupadas por FODM 25,52% de todo o município. Os 
valores de 55,54% são obtidos quando são analisados ambos os tipos de solos 
neste tipo florestal com a correlação das áreas ocupadas e obtidas, 1.788,20 e 
993,21 respectivamente (Tabela 2). 

Almeirim foi o município que possuía a menor área ocupada de FODM com 
279,83 km2 (0,38% do valor de FODM no Pará) em uma área oficial significativa de 
72.960,27 km2, quando comparada a dos municípios de Canaã dos Carajás e 
Parauapebas, assim como apresentou um percentual inferior (2,56%) aos demais 
municípios desse tipo florestal quanto associada aos solos analisados (Tabela 2). 

Dos quatro municípios avaliados, Oriximiná detém a maior extensão 
territorial. A floresta em questão se encontra em uma área de 286,07 km2 (0,27% do 
valor de FODM no Pará), porém a relação entre as áreas ocupadas de floresta e os 
dois tipos de solo se obtém o maior percentual de correlação, 78,50% (Tabela 2). 

Após análise do modelo desenvolvido no ArcGis, era de se esperar que as 
áreas dos municípios de Canaã dos Carajás e Parauapebas apresentassem áreas 
obtidas com os menores valores absolutos em decorrência de suas áreas oficiais 
serem as menores. No entanto observa-se nesses municípios que as áreas com 
FODM obtidas a partir dos critérios estabelecidos neste trabalho foram as que 
apresentaram os maiores valores absolutos (Tabela 2). 

Em Canaã dos Carajás é possível inferir que a FODM está exclusivamente 
fixada sobre solo do tipo Pva com 3.145,98 km2 deste solo, dados corroborados com 
a área oficial do município e esta mesma inferência pode ser observada em 
Parauapebas (5.258,52 km2). 

Para os municípios de Almeirim e Oriximiná sobre os dados é possível 
inferir que o solo Pva predomina em relação ao La numa proporção de 8:1 e de 
1:10. Estes dados reforçam os menores valores absolutos encontrados nas áreas 
florestais avaliadas e o solo em Almeirim e Oriximiná.  
 
TABELA 2. Áreas oficiais dos municípios, áreas ocupadas por Floresta Ombrófila 

Densa Montana e áreas com este tipo florestal em solo Latossolo 
amarelo e Podzólico vermelho-amarelo por município no Estado do Pará. 

Municípios 
Áreas Oficiais1 

Municípios (km2) 

Áreas 
Ocupadas2 

FODM3 (km2) 

Áreas Obtidas 
FODM X SOLOS4 

(km2) 
Total 190.717,61 3.152,41 1.504,98 
Canaã dos Carajás 3.146,61 798,32 280,07 
Parauapebas 7.007,74 1.788,19 993,21 
Almeirim 72.960,27 279,83 7,15 
Oriximiná 107.602,99 286,06 224,55 
1 - IBGE (2008-b); 2 - Base cartográfica de vegetação em formato shapefile (*.shp) 
do IBGE; 3 - FODM - Floresta Ombrófila Densa Montana; e 4 - Latossolo amarelo e 
Podzólico vermelho-amarelo. 
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A totalidade dos solos das áreas avaliadas com 147.373,70 km2 

correlacionadas às áreas obtidas de floresta e os solos com 1.504,98 km2 (Tabela 1), 
mostra que 1,02% da FODM está situada em La e Pva segundo os critérios deste 
trabalho. O pequeno percentual obtido dessa floresta sobre os solos em questão se 
deve em parte a baixa representatividade no estado, agravada pelos limites 
(parâmetros) estipulados neste estudo. 

Por meio de análises espaciais como os disponíveis nos softwares de 
geoprocessamento podem ser elaborados estratégias para as possíveis 
identificação e visualização das relações existentes entre os diferentes níveis de 
informações, como foi o determinado na análise deste objeto de estudo, solo versus 
floresta. O modelo empregado serve como forma de projeção de possíveis áreas a 
serem utilizadas ou preservadas sobre as principais paisagens naturais ou para 
possíveis áreas antropizadas, assim como o desenvolvimento de atividade com 
possibilidade de avaliação da auto-sustentabilidade regional. 

Em Oriximiná a redução da área ocupada versus obtida foi influenciada pelo 
estabelecimento de um buffer de 10 km ao longo do rio Aracoo que nasce na área 
de FODM do município. 

Em Canaã do Carajás e Parauapebas a redução da área ocupada versus 
obtida, foi influenciada pelo estabelecimento de um buffer de 10 km ao longo das 
rodovias e da drenagem. Sendo que o buffer na rodovia estadual PA-275 contribuiu 
apenas para a redução da área ocupada em Parauapebas. Entretanto, o buffer ao 
longo dos rios Parauapebas e Itacaiúnas, onde se inclui os seus afluentes da 
margem esquerda, o rio Cateté e o rio Aquiri contribuiu para a redução em Carajás e 
Parauapebas. 

Em Almeirim a redução da área ocupada versus obtida foi influenciada pelo 
estabelecimento de um buffer de 10 km ao longo do rio Jarí. Entretanto a redução 
maior foi devido à sobreposição de FODM do município com a Terra Indígena 
Tumucumaque. 

A construção de modelos empregando o software ArcGis 9.2 e suas 
ferramentas (ArcToolbox), propiciou agilidade, eficiência e automatização na seleção 
de área a partir dos critérios pré-estabelecidos. 

 
CONCLUSÕES 

 
A seleção de áreas em ambiente SIG empregando-se o Model Builder do 

software ArcGis 9.2, permitiu construir um modelo, possibilitando empregar as 
ferramentas de análise, de estatística espacial disponíveis, bem como realizar a 
projeção cartográfica dos dados para posterior cálculo de áreas. 

O modelo empregado no ArcGis 9.2/ArcToolbox/Model Builder favoreceu a 
obtenção de seis áreas que apresentaram Floresta Ombrófila Densa Montana sobre 
os solos do tipo Latossolo amarelo e Podzólico vermelho-amarelo, estas inseridas 
nos municípios de Canaã dos Carajás, Parauapebas, Almeirim e Oriximiná. 

O município de maior área obtida com o uso do Model Builder foi 
Parauapebas e o município de Oriximiná foi o que apresentou o maior valor relativo 
(78,50%) de floresta para os dois solos analisados. 
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